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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVASistemul medical, unul dintre 

elementele de siguranță ale populației
Un act inuman și discriminatoriu 
pentru funcționarii publici 
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Actual

Cartea, cel mai 
mare miracol  
din lume
La 23 aprilie este marcată 
Ziua Mondială a cărții și a 
dreptului de autor, și Ziua 
Bibliotecarului, instituită în 
semn de recunoaștere a ro-
lului pe care îl au biblioteca-
rii în societate.

Interviu cu  
Academicianul 
Stanislav Groppa 
„Să spunem că Covid-ul 
vine și trece este o conclu-
zie iresponsabilă, trecând 
prin organism virusul lasă 
brazde”

La stația  
terminus
Calea Ferată din Moldova 
riscă să ajungă în faliment, 
dacă schemele care contri-
buie la furtul întreprinderii 
vor continua. 

Pe 23 aprilie este 
Ziua Bibliotecarului 
și Ziua Mondială a cărții 
și dreptului de autor; 
pe 26 aprilie – Ziua 
comemorării victimelor 
catastrofei de la CAE 
Cernobîl și ale altor 
avarii nucleare; 
pe 27 aprilie – Ziua 
Drapelului de Stat 
al Republicii Moldova;
pe 28 aprilie - Ziua 
Mondială a siguranţei 
şi sănătăţii 
la locul de muncă. 

La Strasbourg a fost lansat Planul de acțiuni al Consiliului Europei 
pentru Republica Moldova, perioada 2021-2024

Obiectiv comun: statul de drept 
și respectarea drepturilor omului 

p.4

La sediul Consiliului Europei a 
avut loc, pe 19 aprilie, lansarea ofici-
ală a Planului de acțiuni al Consiliului 
Europei pentru Republica Moldova 
pentru anii 2021-2024, în prezența 
președintelui Republicii Moldova, 
Maia Sandu, și a secretarului general 
al Consiliului Europei, Marija Pejči-
nović Burić, a transmis Serviciul de 
presă al președenției.

Planul de acțiuni stabilește 
prioritățile de cooperare pentru ur-
mătorii patru ani și are ca scop 
principal susținerea reformelor de-
mocratice și implementarea stan-
dardelor Consiliului Europei privind 
democrația, statul de drept și res-
pectarea drepturilor omului în RM.

„Conform Planului de Acțiuni, 
Consiliul Europei și autoritățile mol-
dovenești au convenit să desfă- 
șoare activități de promovare a re-
formelor în domenii-cheie precum 
implementarea Convenției Europe-

ne a Drepturilor Omului și jurispru-
dența Curții Europene a Drepturi-
lor Omului în Republica Moldova. 
Consiliul Europei va oferi în conti-
nuare asistență în domeniile prio-
ritare – reforma sectorului justiției, 
axată pe asigurarea integrității și 
independenței actorilor din justiție, 
reforma sistemului penal și cel al 
penitenciarelor, inclusiv cu privire la 
prevenirea torturii și a relelor trata-
mente, combaterea corupției și spă-
lării banilor, libertatea întrunirilor; 
combaterea discriminării, crimelor 

și discursului de ură și consolida-
rea independenței presei,” a decla-
rat Maia Sandu la lansarea oficială 
a Planului de acțiuni al Consiliului 
Europei.

În acest context, Marija Pejčino-
vić Burić, secretarul General al CE,  
a dat asigurări că va sprijini efortu-
rile noastre anticorupție, subliniind 
că acest flagel afectează în con- 
tinuare multe state din lume. Lupta 
cu corupția este esențială, chiar dacă 
rezultatele acestei lupte nu vor fi ob-
servate imediat.

Anatol FIȘER,
a.fiser@vocea.md
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